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PORTARIA N° 29 DE 11 DE ABRIL DE 2022

 

O Diretor Geral da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições e tendo em vista o disposto no processo nº 069.3539.2022.0001283-10,

 

 

RESOLVE:

 

Art. 1º - alterar o Cronograma do Edital de Chamamento Público nº 01/2022, cujo objeto a
seleção de entidade da sociedade civil sem fins lucrativos para implementação do PROJETO
NATAÇÃO EM REDE 04,  para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco
mediante à formalização de Termo de Colaboração, nos termos e condições estabelecidos
neste Edital. O resultado também encontra-se no site
http://www.sudesb.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=62
 

Etapa Datas, Horário e Endereço*

5. Avaliação das propostas pela Comissão
de Seleção, incluindo a divulgação do
resultado preliminar da avaliação das
propostas (fase classificação):

05/04/2022 a 11/04/2022 é o período destinado
à Avaliação das propostas;

 

12/04/2022 é a data da divulgação do Resultado
Preliminar

 

6. Apresentação  e análise de recursos
contra o resultado preliminar das
avaliações das propostas (fase
classificação):

13/04/2022 a  20/04/202    -    Apresentação   
dos  recursos

 

22/04/2022 até 26/04/2022     -     Análise    
dos    recursos

 

(Em caso de não haver recurso o prazo para
análise não será computado. Caso haja
contrarrazões será dado prazo de 05 (cinco)
dias corridos após o encerramento do prazo
recursal e a Comissão de Seleção terá 05
(cinco) dias corridos para análise).
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7. Divulgação do resultado definitivo da
Avaliação das Propostas (fase
classificação) e convocação para
apresentação dos documentos para
avaliação do cumprimento dos
requisitos, impedimentos legais do
Plano de trabalho (fase habilitação):

27/04/2022 é a data de publicação das decisões
recursais proferidas, divulgação do Resultado 
Definitivo de Classificação do Processo de
Seleção e publicação da convocação.

 

28/04/2022 - convocação para apresentação dos
documentos para avaliação do cumprimento
dos requisitos, impedimentos legais do Plano de
trabalho (fase habilitação), em 05 dias corridos,
ou seja, até 02/05/2022.

 

 

 

 

8. Avaliação do cumprimento dos
requisitos, impedimentos legais do
Plano de Trabalho incluindo a
divulgação do resultado preliminar
(fase de habilitação):

03/05/2022 a 12/05/2022 - análise  do
cumprimento dos requisitos, dos impedimentos
legais e do Plano de Trabalho.

 

13/05/2022 - divulgação do resultado
preliminar (fase de habilitação).

9. Apresentação e análise dos recursos da
avaliação do cumprimento dos
requisitos, impedimentos legais e do
Plano de trabalho (fase habilitação):

 16/05/2022 a 25/05/2022 - apresentação dos
recursos da avaliação do cumprimento dos
requisitos, impedimentos legais e do Plano de
Trabalho.

 

    26/05/2022  até 30/05/2022  -     análise  dos
recursos.

 

 

  

10. Celebração do Termo de Colaboração: 01/06/2022  a 15/07/2022 – emissão de
pareceres técnico e jurídico.

20/07/2022 – data estimada para celebração do
Termo de Colaboração.
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Art. 2º - O prazo para apresentação de recurso ocorrerá no período 13/04/2022 a 21/04/2022.
 
 
 
Vicente José de Lima Neto
Diretor Geral

 

Documento assinado eletronicamente por Vicente José de Lima Neto, Diretor Geral, em
11/04/2022, às 20:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II,
do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
00045610883 e o código CRC FEDC20B3.

Referência: Processo nº 069.3539.2022.0001283-10 SEI nº 00045610883

http://www.legislabahia.ba.gov.br/documentos/decreto-no-15805-de-30-de-dezembro-de-2014
https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

